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Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen 

     _____________________________________________________________________________ 

 
Zondag 8 januari 2023      

 
Voorganger  : Louise Kooiman (Enkhuizen) 

Voorlezer  : Marian van Klaveren 

Pianist   : Johan de Vries 

Collectedoel  : Voedselbank West-Friesland 

Liederen  : Lied: Psalm 139: 1  Lied: Psalm 139: 3  Lied 463: 1, 2, 6 – 8  Lied 221: 1  Lied 841: 1, 3, 4   

     Lied 362: 1, 3  Lied 802: 1, 2, 4, 6 

Lezingen  : Lezing: Psalm 27: 1 – 5  Lezing: Mattheüs 25: 14 – 30   

 
 

Collectedoel Diaconie 
 

Ook in dit nieuwe jaar gaan we weer collecteren voor een aantal zeer noodzakelijke doelen. 

Vanaf 8 januari gaan we 6 weken lang collecteren voor de Voedselbank West-Friesland. 

De voedselbank wil een bijdrage leveren aan de vermindering van de(verborgen)armoede. 

Het wekelijkse voedselpakket wat klanten krijgen kan gezien worden als acute noodhulp voor 

degenen die(tijdelijk) niet in staat zijn zich te voorzien van een dagelijkse maaltijd. 

Een flink aantal bedrijven levert voedsel aan de voedselbank. Het zijn altijd kwalitatief goede 

producten die om verschillende redenen niet meer in aanmerking komen voor de verkoop. 

Daarnaast doet de Voedselbank West-Friesland meer dan het verstrekken van voedselpakketten. 

Klanten doorverwijzen naar andere instanties en er wordt extra aandacht besteed aan de kinderen 

van klanten. Zo krijgen kinderen van klanten tot 12 jaar een verjaardagspakket (via de Stichting 

Jarige Job)met kadootjes en lekkers om uit te delen op school. Uiteraard wordt er ook iets extra’s 

gedaan met de kerst. Eigenlijk zou de voedselbank niet nodig moeten zijn in onze welvaartsstaat, 

maar de realiteit is helaas anders. 

De Voedselbank West-Friesland ontvangt geen subsidies van de overheid maar is geheel afhankelijk 

van giften en donaties, afkomstig van particulieren, kerken, bedrijven en instellingen. 

Als u niet naar  de kerk komt kunt u altijd een bedrag overmaken op het volgende rekeningnummer: 

NL 88 RABO 0333 0073 28.  t.n.v. diaconie gemeente Thomas 

 

Alvast hartelijk dank voor uw gift! 

 

 

LIEF EN LEED 
 

Op zondag, 25 december, 1e kerstdag, waren de bloemen uit de dienst met een 

hartelijke groet van PG THOMAS bestemd voor  
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Wij wensen iedereen een heel gezond en gelukkig 2023.  

 

 

Hartelijke groeten van Ed en Lucie Hinterer 

 

 
 

AGENDA: 
 

Maandag 9 januari  vergadering diaconie     14.00 uur 

 

Woensdag 11 januari  vergadering College van Kerkrentmeesters 9.00 uur 

 

Woensdag 18 januari  GEMEENTEVERGADERING    19.30 uur 

 

Dinsdag 24 januari  vergadering bezoekgroep   14.00 uur  

 

Zondag 29 januari  Concert rondom het orgel,   16.00 uur  

    Kerk Oostwoud  

 

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. 

betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl 

 

 

Onze Jarigen 

 
Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, want corona kan zo weer toeslaan. We merken het om ons 

heen. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, 

misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt 

bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS). 

 

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:  
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In memoriam Maarten Visser.  

 

Maarten, geboren op 21 februari 1947, op 15 februari 1948 gedoopt in de 

Hervormde Kerk van Hauwert en jammer genoeg plotseling overleden op 25 

december 2022.  

Hij was de 3e zoon in een gezin, later kreeg hij nog een zusje, Jannie. Na de lagere 

school ging hij naar de tuinbouwschool in Hoorn.  

Zijn vader had aan de Tuinstraat een tuinderij met tulpen en fruitbomen, dat werd 

een camping en toen zijn ouders verhuisden naar de Boxwoudstraat, nam Maarten 

het bedrijf over. 

Veel Poolse seizoenarbeiders vonden daar vanaf begin jaren ’90 woonruimte. 

Maarten wist  

oplossingen te vinden voor problemen, ook voor die van de campingbewoners. Behalve een campingwinkel was 

daar ook een soort kantine, die in de avonduren bezocht werd. Een soort sociaal café. Maarten leerde zo de Polen 

en hun taal kennen. Is op Poolse les geweest om  de bewoners van de camping beter te  kunnen begrijpen. De 

liefde voor fruit bleef, want naast beheerder van een camping bezorgde hij in heel Oostelijk West Friesland fruit 

en groenten en beroemd was hij om zijn overheerlijke sinaasappels.  

In de protestantse kerken van THOMAS, Twisk, Hauwert, Oostwoud en Midwoud, bezorgde  

Maarten jarenlang het kerstfruit. Dit was een activiteit van de diaconie: honderden dozen   

met fruit werden in de kerk gevuld en later rondgebracht bij alle bewoners van 70 jaar en  

ouder.  

Maarten werd door iedereen gewaardeerd en was geliefd bij velen en ’t was dan ook  

verschrikkelijk dat hij tot 2 x toe een zeer brute inbraak moest mee maken. Zijn vertrouwen  

in de mensheid kreeg daardoor een flinke deuk. Ds. Chris Mataheru bezocht hem in 2011 in het ziekenhuis (nog 

voor Chris bij ons predikant was), dat was het ontstaan van een wederzijdse vriendschap.  

De camping werd een aantal jaren geleden verkocht, er veranderde veel, maar de liefde voor  

fruit – en daardoor contact met heel veel mensen – bleef. Hij legde zich nog meer toe op het  

maken van prachtige fruitmanden. Hij kreeg iets meer tijd voor andere dingen, zoals De Zonnebloem, maar ook 

om een bakkie te komen doen en nam dan altijd wat lekkers mee. “Want”, zei hij, “dan mag ik nog eens komen”. 

Hij bezocht de kerk incidenteel. Het kerkblad Rondom THOMAS werd trouw door hem  

gelezen, hij vond het ook belangrijk dat dit boekje met kerkelijk nieuws in de kantine lag.  

Ook het wekelijkse THOMASNieuws, dat elke week door Joke v.d. Weyden bij hem werd gebracht, bracht hem op 

de hoogte van het kerkelijk wel-en-wee.  

Veel Hauwerters bezochten op Oudejaarsdag de uitvaartceremonie in het dorpshuis van Hauwert, waar ds. Chris 

Mataheru bewogen afscheidswoorden sprak namens PG THOMAS, maar vooral namens hemzelf.  

Dat Maarten moge rusten in vrede! 

Ina Metselaar-Bak 
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Concert rondom het orgel in de kerk van Oostwoud 

 

Heel blij zijn we dat Dennis van der Heijden, (rechts op de 

foto) (orgel), Selma Bakker-Verheul (altviool) en Frank Bakker 

(fluit) bereid zijn om ons (weer) te laten genieten van hun 

prachtig spel. In januari 2019 waren ze ook onze gast en wij 

hebben mooie herinneringen aan dat optreden.  

 

Dennis, Selma en Frank hebben voor hun concert in 

Oostwoud een gevarieerd programma samengesteld. Saint-

Saëns (Carnaval des animaux), Rheinberg (Cantilena) zijn nog 

bekende namen, maar verder hebben ze muziek gevonden van ook voor hen soms onbekende componisten. 

Maar zeker niet minder mooi. Er staat muziek van de 17e tot de 20e eeuw op het programma. Het Van Dam-

orgel zal zowel solo klinken als in de rol van begeleiding van fluit en/of altviool. En ook een duet tussen fluit en 

altviool zal op de lessenaar staan. Kortom: een concert om muziek te ontdekken en van te genieten. 

 

Zondag 29 januari, 16.00 uur. Vrije toegang, maar wel een collecte bij de uitgang. 

 

Activiteitencommissie PG THOMAS 

 

 

Lieve mensen, 

 
Heel hartelijk bedankt voor het enorme pakket van het Keetje, het kerstpakket!!!!!! Daar ik de Kerstdagen in 

het ziekenhuis lag, is mijn reactie wat trager, maar daardoor niet minder gemeend!! 

 

Met vr. gr., 

 

Henny lans Goedvolk 

Twisk 

 

 
 

Nieuws van de Kerkenraad 
 

Gemeenteavond op woensdag 18 januari 

Aanvang 19.30 uur 

  

Voor de pauze komt HWK ( Hulp West-Friese kerken) ons vertellen over hun werk. 

Via een PowerPoint presentatie laten zij ons dit belangrijke werk zien. 

  

Na de pauze  praten we u bij over het werk van de kerkenraad en andere zaken. 

En …..  dat verklappen we nog niet. 

U bent allen van harte welkom. 

  

Namens de kerkenraad 

Siep Rienstra 
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Informatie volgende dienst op 15 januari: 
 

Voorganger : ds. Jantina de Ruiter 

Voorlezer : Carla Benjamins 

Pianist  :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328 

Rekening Collecte munten, Kerk Balans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183 

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202 


